
‘Alta da gasolina não 
atrapalha ninguém...’ 
Combustíveis. A frase é do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que afirmou ainda que o reajuste no preço dos combustíveis foi ‘modesto’. 
Alta na bomba deve ficar em torno de 4%. Ontem, ficou definido que a proporção de álcool na gasolina vai subir de 20% para 25% PÁG. 05

HONRA MILITAR  
Vítima carioca era treinada para agir em catástrofes  PÁGS. 03 E 04 

Comoção no enterro de Daniele Dias Mattos, capitã médica do Exército, que morreu na tragédia de Santa Maria (RS). Sócio da boate que pegou fogo tentou se matar  | PILAR OLIVARES/REUTERS

Fifa apresenta 
pôster oficial 
da Copa

PMs acusados de 
morte de juíza 
pegam até 26 anos

Desenho foi escolhido por uma 
comissão de celebridades. No Estadual, 
Botafogo goleia e Flu empata   PÁGS. 14 E 15

Três PMs envolvidos na morte de 
Patrícia Acioli pegaram entre 22  
e 26 anos de prisão  PÁG. 02

Ronaldo ajudou a escolher o cartaz | SÉRGIO MORAES/REUTERS
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VIOLÊNCIA
DEMAIS?

 ‘CAÇA AOS GÂNGSTERES’ LEVANTA 

QUESTÃO SOBRE LIMITES  PÁG. 10
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Prefeitura acolhe 
60 moradores de 
rua na zona sul
A subprefeitura da zona 
sul, com apoio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social, acolheu 60 mora-
dores de ruas nos bairros 
do Leme e de Copacabana.

Um idoso e nove me-
nores foram enviados 
para um abrigo da pre-
feitura, em Paciência, zo-
na norte.  METRO RIO

Mulher atropelada  
entra em trabalho 
de parto
A grávida Isis Rodrigues da 
Silva, que foi atropelada 
ontem, na Avenida Brasil, 
na altura da cracolândia 
do Parque União, entrou 
em trabalho de parto.

Até o fechamento des-
ta edição, de acordo com o 
Hospital Federal de Bonsu-
cesso, ela e o bebê passa-
vam bem.  METRO RIO

Pena de assassina 
da pequena 
Lavínia é reduzida
A Justiça do Rio reduziu 
em dez anos a pena de Lu-
ciene Reis Santana, acusa-
da de matar a menina La-
vínia Azeredo, em Caxias, 
em fevereiro de 2011.

Em 2012, a acusada 
pegou  43 anos de prisão 
por ocultação de cadáver 
e homicídio triplamente 
qualificado.  METRO RIO

Casa de três 
andares desaba 
na Vila Cruzeiro
Uma casa de três anda-
res desabou sobre outras 
duas na tarde de ontem, 
na Vila Cruzeiro, no 
Conjunto de Favelas da 
Penha, na zona norte.

A Defesa Civil infor-
mou que não houve feri-
dos. As residências atin-
gidas serão avaliadas 
pelos técnicos.  METRO RIO

Polícia apreende 
drogas no 
complexo do Lins
Durante ação da equi-
pe do 3º BPM (Méier), no 
Lins, na zona norte, foram 
apreendidos  dez trouxi-
nhas de maconha, 20 pe-
dras de crack e outras 60 
pedras de cocaína.

Balanças, radiostrans-
missores e embalagem pa-
ra droga também foram 
encontrados.  METRO RIO

Operação Retirada Avenida Brasil Revisão Susto

Viagens pelo país

Caravana 
de Dilma 

O presidente do PT, Rui 
Falcão, afirmou ontem 
que a presidente Dilma 
Rousseff fará um giro 
por todos os Estados 

brasileiros este ano. Ele 
nega que se trate, porém, 

do início da campanha 
à reeleição do próximo 
ano. Segundo o petista, 
as viagens serão feitas 
para comemorar os 10 

anos do PT no 
comando do país.

Depois de dois dias de julga-
mento na 3ª Vara Criminal 
de Niterói, região metropoli-
tana, mais três policiais mili-
tares acusados de participar 
do assassinato da juíza Patrí-
cia Acioli, em agosto de 2011, 
morta na porta de casa com 
21 tiros, foram condenados, 
ontem.

Os cabos Jefferson de Araú-
jo Miranda e Jovanis Falcão fo-
ram condenados por homicí-
dio triplamente qualificado e 
formação de quadrilha (penas 
de 26 e 25 anos e seis meses, 
respectivamente). O soldado 
Júnior Cézar de Medeiros pe-
gou 22 anos e seis meses por 
homicídio duplamente quali-
ficado. Em dezembro de 2012, 
o cabo Sérgio Costa Jr. foi con-
denado a 21 anos.

No segundo dia da sessão, 
o policial militar Jeferson de 
Araújo Miranda afirmou que 
a sua delação premiada, que 
é a redução da pena em tro-
ca de coloboração na investi-
gação, foi forjada em um pri-
meiro momento do processo. 
Ele acusou os investigado-
res da Divisão de Homicídios 
(DH) de terem copiado as de-

clarações dadas por Sérgio 
Costa Júnior, que já está con-
denado no mesmo caso.

Em seguida, Jeferson ne-
gou todas as acusações de en-
volvimento no crime e, dian-
te do juiz Peterson Barroso, 
negou o benefício da delação 
premiada.

“Foi uma espécie de ‘recor-
ta e cola’. Os policiais fizeram 
a minha delação em cima do 

depoimento do Sérgio. Nem li 
o ‘recorte e cola’. Resolvi fazer 
a delação, até por certa inge-
nuidade, porque minha mãe 
estava muito doente e a mi-
nha filha fazia tratamento psi-
quiátrico. Foi uma opção que 
fiz naquele momento. Disse-
ram para eu colocar tudo isso 
no papel porque não daria em 
nada”, afirmou o réu.

 Apesar de ter reconhecido 

que mostrou o caminho até a 
casa da magistrada, em Pirati-
ninga, região oceânica de Ni-
terói, para o tenente Daniel 
Benitez Lopes, apontado pe-
la Polícia Civil e pelo Minis-
tério Público um dos execu-
tores do crime, Jeferson disse 
que desconhecia qualquer ti-
po de plano para matar a juí-
za. Ainda segundo ele, a indi-
cação do caminho deveu-se 
por uma suposta averiguação 
de conduta do namorado da 
vítima, o também PM Marce-
lo Poubel. 

Jovanis Falcão, o primeiro 
acusado a prestar depoimen-
to, negou ter participado da 
excecução de Patrícia. Ele ale-
gou que estava em casa no dia 
do ocorrido e que foi covar-
demente acusado por Sérgio 
Costa Júnior.    METRO RIO

Lista. Os agentes foram julgados por homicídio e formação de quadrilha. Ainda não há 
data para a realização do júri popular dos outros 7 envolvidos na morte de Patrícia Acioli

Os três policiais atentos durante o julgamento | LUIZ ROBERTO LIMA/FUTURA PRESS

Justiça condena 
mais três PMs por 
execução de juíza

“Foi uma espécie de 
‘recorta e cola’. Os 
policiais fizeram a minha 
delação em cima do 
depoimento do Sérgio.”  
JEFERSON ARAÚJO MIRANDA, ACUSADO

Dois dias depois de a polícia 
ter divulgado a foto de Ra-
mires Marins dos Santos, de 
32 anos, suspeito de matar a 
engenheira da Petrobras Ri-
ta de Cássia Pimenta, de 55, 
após tentativa de assalto no 
dia 9 de janeiro, ele foi pre-
so ontem por agentes da Di-
visão de Homicídios (DH). O 
crime aconteceu na Barra 
da Tijuca, na zona oeste.

Segundo os policiais, Ra-
mires foi levado pelos pró-
prios familiares até a de-
legacia. Ele é apontado 
como o autor dos disparos, 
mas sustenta não ter liga-
ção com o ocorrido. Os poli-
ciais sabem da participação 
de outro homem, que ainda 
não foi identificado. 

 A conclusão é de tentati-
va de roubo seguido de mor-
te, pois apenas um disparo 
foi realizado com uma arma 
de pequeno porte.

O levantamento feito pe-
los peritos da DH detectou 
que a engenheira não ocu-
pava cargo de interesse po-
lítico. Além disso, nenhuma 
ameaça contra ela foi regis-
trada.   METRO RIO.

Solução. 
Suspeito de 
assassinar 
técnica é preso

Ramires Marins já está preso após
se apresentar | DIVULGAÇÃO POLÍCIA CIVIL
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Tijuca aposta na Alemanha para ganhar o bi

Unidos da Tijuca vai celebrar o ano da Alemanha no Brasil | RICARCO MORAES/REUTERS

A atual campeã do Carnaval 
foi procurar no Velho Con-
tinente a inspiração para 
levantar o troféu este ano.  
A Unidos da Tijuca vai le-
var a mitologia alemã ao 
Sambódromo, no primei-
ro dia de desfiles do Gru-
po Especial, para comover 
o público e tentar faturar o 
bicampeonato.

 A escola do Morro do Bo-
rel ganhou o título em 2012, 
com o enredo “O Dia Em 
Que Toda a Realeza Desem-
barcou na Avenida Para Co-
roar o Rei Luiz do Sertão”, 
sobre o centenário do can-
tor pernambucano Luiz Gon-
zaga. Neste ano, o desafio é 
adequar o universo mitológi-
co alemão ao Carnaval.

“Tem muita gente que 
gosta de samba na Alema-
nha. Lá também existe Car-
naval, mas toca uma música  
mais parecida com marchi-
nhas”, afirma Chris Quade 
Couto, de 31 anos, alemão 

de Colônia, que é um dos in-
tegrantes da bateria da Uni-
dos da Tijuca.

Chris é professor de mú-
sica em Colônia e toca tam-
borim na azul e amarela 
da zona norte desde 2004. 
O alemão bom de samba é 
casado com a carioca Sha-
ri Couto, 30. “Muitas vezes, 
ele parece ser mais carioca 
do que eu. Sabe sambar, to-
car e tem até o nosso jeito”, 
explica Shari, que é forma-
da em psicologia.

Em 2013 está sendo ce-
lebrado o ano da Alemanha 
no Brasil.  Para apresentar 
aos jurados o enredo “Des-
ceu num Raio é Trovoada! 
O deus Thor Pede Passagem 
para Mostrar Nessa Viagem 
a Alemanha Encantada”, a 
Unidos da Tijuca vai contar 
com 3,4 mil componentes e 
31 alas. A escola levará tam-
bém seis alegorias à Aveni-
da na noite de domingo.

A agremiação tijucana 

foi fundada em 1931, em 
decorrência da união de 
dois blocos do bairro. 

A Unidos da Tijuca foi 
campeã do Grupo Espe-
cial três vezes: 1936, 2010 
e 2012, sendo as duas últi-
mas já sob o comando do 
carnavalesco Paulo Barros. 

 METRO RIO

Duzentos gatos já foram re-
tirados do gatil São Francis-
co de Assis, no Centro. A re-
moção está sendo feita para 
evitar problemas de saúde 
nos animais durante o pe-
ríodo do Carnaval. A Secre-
taria Especial de Proteção e 
Defesa dos Animais (SEPDA) 
promete retirar todos os fe-
linos do local até amanhã. O 
gatil suporta 250 felinos.

“De duas em duas horas, 
as escolas de samba soltam 
fogos nas proximidades do 
espaço. O gatil fica perto do 
Sambódromo. Eu mesmo já 
perdi um gato por fogos. Não 
é possível deixá-los lá”, afir-
ma Cláudio Cavalcanti, secre-
tário responsável pela SEPDA.

O órgão firmou acordo 
com a Riotur para levar os fe-

linos de volta ao gatil ao fim 
do Carnaval. Os animais fo-
ram encaminhados para a Fa-
zenda Modelo da prefeitura, 
em Pedra de Guaratiba, zona 
oeste. “Não é possível prever 
se isso acontecerá em todo 
Carnaval. Estamos utilizando 
todos os veículos que temos 
à disposição para transpor-
tá-los. Eles têm sido levados 
com todo cuidado”, explica o 
secretário.   METRO RIO

Animais retornarão ao gatil após o fim do Carnaval | BRUNA PRADO/METRO RIO

Gatil. Cinquenta animais 
ainda estão no espaço

“Tem muita gente que 
gosta de samba na 
Alemanha. Lá também 
existe Carnaval.”

CHRIS QUADE, MÚSICO ALEMÃO

250
animais serão transportados para 
a Fazenda Modelo, em Pedra de 
Guaratiba. Após o Carnaval, os 
felinos retornarão ao gatil.

Concurso

Marchinha é 
desclassifi cada
Acusada de plágio, a mar-
chinha “Buxa o Cordão”, 
de Sérgio Turcão e Jica To-
mé, foi desclassificada, on-
tem, pela organização do 
8o Concurso Nacional de 
Marchinhas da Fundição 
Progresso. “Aio no Oio”, 
do paulista Paulo Padilha, 
ganhou a oportunidade de 
lutar pelo título deste ano.

 METRO RIO

Doação de sangue 

Inca realiza 
campanha 
O Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) realiza, até 
a próxima quinta-feira, 
uma campanha para au-
mentar seus estoques de 
sangue. As doações caem 
cerca de 50% neste perío-
do do ano.  METRO RIO

CARNAVAL2013
CARNAVAL2013

2013
CARNAVAL2013

O corpo da capitã médica do 
Exército Daniele Dias Mattos, 
que morreu, aos 36 anos, no 
incêndio na boate Kiss, em 
Santa Maria (RS), foi enter-
rado ontem, no cemitério de 
Inhaúma, na zona norte. Ela, 
que passava férias no Sul, vol-
taria ontem ao trabalho.

O sepultamento ocorreu 
por volta das 15h, com hon-
ras militares. Um grupo de 30 
homens do Batalhão de Guar-
da participou da cerimônia e 
deu uma salva de tiros.

Muito abalada com a per-
da da filha, Cristina Dias de 
Mattos se debruçou sobre o 
caixão para se despedir da mi-
litar. “Minha filha, eu fiz tudo 
que pude na vida para fazer 
você feliz... Eu não tive culpa”, 
dizia a mãe, que precisou ser 
contida pelos familiares.

Daniele, que era divor-
ciada, deixa uma filha de 14 
anos. Segundo a amiga e te-
nente Silvia Nobre, ela era 
treinada para socorrer víti-
mas de catástrofes.

“Ela era muito humana e 

treinada para isso, tinha vá-
rios cursos de socorro de cas-
tástrofe. Acredito que possa 
ter morrido tentando salvar 
vidas”, disse Silvia, que traba-
lhou dois anos com Daniele.

A militar era cardiologista 
do Hospital Central do Exérci-
to, em Triagem, há sete anos. 
Ela estava visitando Santa Ma-
ria, onde já havia servido ao 
Exército, segundo o Coman-
do Militar do Leste (CML).

Após a tragédia, na qual 
morreram mais de 230 pes-
soas, a maioria universitá-

rios, alguns municípios do 
Rio começaram a se mexer 
para apertar a fiscalização 
em casas noturnas. 

Em Campos, no norte do 
Estado, um levantamento 
prévio já apontou que 13, das 
57 boates da cidade, estão em 
situação irregular. Uma fisca-
lização intensiva nas casas de 
show começa nesta semana. 

Em Petrópolis, na região 
serrana, a prefeitura criou a  
Coordenadoria de Fiscaliza-
ção, que já começou a revisar 
todos os alvarás de funciona-

mento. Depois, os estabeleci-
mentos serão fiscalizados.

Em Volta Redonda – ci-
dade do sul fluminense que 
tem quase o mesmo número 
de habitantes de Santa Maria, 
cerca de 260 mil –, dois esta-
belecimentos foram fechados 
pelos bombeiros, na noite de 
quarta-feira, por falta das do-
cumentações exigidas. 

Fiscalizações também fe-
charam duas casas noturnas 
em Rio das Ostras, na região 
dos Lagos, e uma em Macaé, 
norte do Estado.  METRO RIO

Luto. Sepultamento 
do corpo de Daniele 
Mattos teve honras 
militares. Boates são 
interditadas no Estado

Vítima da tragédia, 
capitã é enterrada

Familiares da militar do Exército vestiram camisas pretas com fotos de Daniele | ALE SILVA/FUTURA PRESS
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‘MISINFIO’. Rui Falcão, 
chefe do PT, vai ao “ba-
laio ecológico” (“despa-
cho” para Iemanjá), sá-
bado, em Salvador. Os 
petistas estão mesmo 
precisados...

MENDES FICA. O PT apos-
ta que a minirreforma 
da presidenta Dilma 
não afetará a perma-
nência de Mendes Ribei-
ro (PMDB) no Ministério 
da Agricultura.

CASA DE NOCA. Alvará no 
Brasil é papel de embru-
lho: a prefeitura de Vi-
tória multou a Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária por manter pos-
to sem licença para fun-
cionar. Se o governo fe-
deral faz, dono de boate 
também pode.

PENSANDO BEM... ...só no 
Brasil desconto vem com 
aumento, como no caso 
de energia.

INVENÇÃO CRUEL.  A Poli-
cia Federal investiga um 
site de inspiração nazi-
-fascista como autor da 
invenção de que o depu-
tado Paulo Pimenta (PT-
-RS) seria o dono oculto 
da boate Kiss. Ele mora 
em Santa Maria e conhe-
ce várias famílias enluta-
das, por isso a acusação é 
particularmente cruel.

ARMADILHA DO DESTINO. 
Deve chegar à Itália hoje 
o corpo de Nicola Fuma-
galli, italiano que se jo-
gou da janela de um 
hotel, sábado (26), em 
Brasília, após participar 
de ritual do Santo Daime 
na comunidade Jardim 
Juramidam, em Goiás.

COMO RENAN, TAQUES 
TAMBÉM É ALVO DE DE-
NÚNCIA. Candidato à pre-
sidência do Senado, Pe-
dro Taques (PDT-MT) 
também enfrenta gra-
ves acusações, a exemplo 

do rival Renan Calheiros 
(PMDB-AL). Ele trava uma 
batalha judicial contra 
um jornalista de Cuiabá, 
José Marcondes, o “Mu-
vuca”, que o acusou de 
haver beneficiado, como 
procurador, a “máfia dos 
combustíveis” no Mato 
Grosso, cuja retribuição 
teria sido generosa doa-
ção a sua campanha.

VISÃO AFETADA. Os médi-
cos proibiram o senador 
Luiz Henrique (PMDB-SC) 
de trabalhar. Ele retornou 
de visita ao Haiti e Cuba, 
no início do mês, com 
uma infecção nos olhos 
que evoluiu para úlcera na 
córnea. Renan Calheiros 
(PMDB-AL) não foi acusa-
do de provocar a infecção. 
Ainda.

- Quero comunicar a 
São Paulo que rompi com 
o governador Adhemar 
de Barros – anunciou cer-
ta vez o inefável deputado 
Salomão Jorge.

- Por que, deputado? – 

quis saber um repórter.
- Ele fez chover no quin-

tal dos meus adversários.
- E o que ele fez com o 

senhor?
- No meu quintal, ele 

abriu o guarda-chuva...

“É UMA PEQUENA 
CORREÇÃO QUE NÃO 

VAI ATRAPALHAR 
NINGUÉM”

MINISTRO GUIDO MANTEGA 

(FAZENDA) SOBRE O 

REAJUSTE NO PREÇO DOS 

COMBUSTÍVEIS

Pedro Taques | DIVULGAÇÃO
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 PODER SEM PUDOR
Um baiano nos pampas

Desembarcou ontem no an-
tigo terminal do Aeroporto 
Salgado Filho, em Porto Ale-
gre, em uma aeronave da 
FAB (Força Área Brasileira) 
30 mil cm2 de pele humana. 
O tecido doado, vindo de 
Santiago em doação do ban-
co nacional de pele chileno, 
será prioritariamente desti-
nado às vítimas da tragédia 
ocorrida em Santa Maria na 
madrugada de domingo.

Assim que deixou o ae-
roporto transportadas em 
uma caixa de isopor com 
gelo seco, as tiras de pele fo-
ram levadas ao banco de pe-
le do Rio Grande do Sul, lo-
calizado na Santa Casa de 
Misericórdia. 

De acordo com a coor-
denadora da Central de 
Transplantes do Estado, 
Rosana Nothen, o estoque 
atual de peles já é suficien-
te para atender a deman-
da atual. Dos sobreviven-
tes da tragédia, 20 estão 
internadas com 4% a 25% 
do corpo queimado. Argen-
tina, Uruguai, São Paulo e 
Pernambuco também fize-
ram doações.  METRO POA

Aeronave chegou ontem à tarde a
Porto Alegre | GABRIELA DI BELLA/METRO 

Avião da FAB 
leva doação 
de peles

Depois do empurra-empur-
ra de responsabilidades da 
tragédia em Santa Maria, 
o comando do Corpo de 
Bombeiros declarou ontem 
que não vai se eximir da 
sua. “Não vamos nos exi-
mir da responsabilidade”, 
garantiu o comandante-ge-
ral da Brigada Militar, co-
ronel Sérgio Abreu. 

Segundo ele, dois proce-
dimentos internos foram 
abertos. “Precisamos saber 
se nossos procedimentos 
foram adotados correta-
mente. Como foram expe-
didos os alvarás, e em que 
condições”.

A primeira falha ad-
mitida ontem é que des-
de novembro os donos 
da boate aguardavam pe-
la inspeção do Corpo de 
Bombeiros para renovar 
o Plano de Prevenção e 
Combate a Incêndio. De 
acordo com o tenente-
-coronel Adriano Krukos-
ki, a demora é comum. 
“A casa, estando no pro-
cesso de reinspeção, po-
de ficar aberta. É normal 
passar um, dois, três me-
ses em processo de reno-
vação”, revelou o coronel 
que também é comandan-
te do Corpo de Bombeiros 

de Porto Alegre. A demora 
para a inspeção é explica-
da por conta da demanda 
e do baixo efetivo. Cerca 
de 5% dos bombeiros de 
cada comando trabalham 
na fiscalização. 

O comando voltou a fri-
sar ontem que a boate Kiss 
cumpria a exigência de ter 
duas portas, mesmo sen-
do uma exatamente ao la-
do da outra. “A lei diz que 
tem de ser o mais afastado 

possível e naquele caso foi 
o mais distante que o en-
genheiro conseguiu”, re-
sumiu Krukoski. Questio-
nado se autorizaria, hoje, 
uma casa nas mesmas con-
dições, ele disse que sim. 
“As que tiverem as mesmas 
condições terão a mesma 
situação, aprovadas. A nos-
sa legislação permite esse 
tipo de saída. É preciso al-
terar  a legislação”, frisou. 

 METRO POA

‘Não vamos nos eximir 
da responsabilidade’

Comandante Krukoski, dos Bombeiros, criou polêmica  | GABRIELA DI BELLA/METRO

O empresário Elissandro 
Spohr, um dos sócios da 
boate Kiss, tentou se enfor-
car ontem com uma man-
gueira enquanto tomava ba-
nho no hospital onde está 
internado, em Ijuí, tratan-
do de problemas respirató-
rios decorrentes do incên-
dio, sob custódia policial.
    Agora, Kiko, como é co-
nhecido na cidade, está se-
dado e algemado. Ele es-
tá preso temporariamente, 
assim como o sócio Mauro 
Hoffmann e dois integran-
tes da banda que usou ar-
tefatos pirotécnicos que de-
ram início ao incêndio. O 
prazo da prisão vence ama-
nhã e a polícia trabalha pa-
ra prorrogá-lo por pelo me-
nos mais cinco dias. 

O advogado de Kiko, Ja-

der Marques, distribuiu res-
ponsabilidades, inclusive à 
empresa de engenharia que 
teria sido contratada para 
fazer o isolamento acústi-
co e usou a espuma que aca-
bou causando o incêndio. 

O advogado citou tam-
bém o Ministério Público 
que teria feito o termo de 
ajuste de conduta por conta 
da reclamação de poluição 
sonora, vistoriado e aprova-
do o local. Destacou que a 
boate aguardava desde no-
vembro pela inspeção dos 
bombeiros, o que não acon-
teceu. E contou que a banda 
não havia dito quais novida-
des levaria à festa. Sobre o 
ambiente superlotado dis-
se que o usual era fazer um 
rodízio de pessoas, nunca 
mais que 700.  METRO POA         

Santa Maria. Elissandro Spohr tentou se enforcar no hospital onde está internado. Agora está 
sedado e algemado. O prazo de sua prisão vence amanhã, mas a polícia tenta prorrogá-lo

235 pessoas morreram no incêndio na boate Kiss | REUTERS/EDISON VARA

Sócio da boate Kiss 
tenta se suicidar



Para atenuar o impacto do 
reajuste gasolina no bolso do 
consumidor, o governo vai 
antecipar, de 1º de junho pa-
ra 1º de maio, a elevação da 
mistura de etanol na gasoli-
na dos atuais 20% para 25%. 
A informação é do ministro 
de Minas e Energia, Edison 
Lobão, que se reuniu ontem 
com o Guido Mantega (Fazen-
da) e representantes do setor 
sucroalcooleiro. 

Lobão disse que os produ-
tores “garantiram de mãos 
juntas” que serão capazes de 
elevar a produção do etanol 
para dar conta da demanda 

com a elevação da mistura. 
No ano passado, o governo re-
duziu a mistura após sucessi-

vas altas no preço do etanol, 
devido à oferta abaixo da de-
manda. A redução foi feita 
porque os aumentos estavam 
impactando no preço da gaso-
lina.  METRO
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QUANTO FICA NA BOMBA
Custo da gasolina com reajuste

FONTE: ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO)  
*PREÇO MÉDIO NACIONAL ENTRE 20/1/2013 E 26/1/2013

Preço 

com alta 

de 4%

Diferença

TANQUE DE

55 LITROS

1 LITRO

Preço  

na última 

semana*

Usinas darão conta da demanda,
segundo Lobão | VALTER CAMPANATO/ABR

25%
será o percentual de etanol 
na gasolina a partir de 
1º de maio, anunciou ontem 
o governo. Hoje, a mistura 
é de 20%.

O ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, calcula que o 
reajuste no preço da gasoli-
na será menor para o consu-
midor e ficará em torno de 
4%. Segundo ele, o aumento 
inferior aos 6,6% anunciados 
pela Petrobras na última ter-
ça-feira deverá ocorrer por-
que a gasolina vendida nos 
postos conta ainda com um 
percentual de etanol.

Na semana entre 20 e 26 
de janeiro, o consumidor 
brasileiro desembolsou, em 
média, R$ 2,7630 por litro 
do combustível, segundo 
dados da ANP (Agência Na-
cional do Petróleo). Se for 
aplicado um reajuste de 4%, 
o preço sobe para R$ 2,8735. 

Os postos, no entanto, es-
peram uma alta um pouco 
maior. Pelos cálculos do Sin-
copetro-SP (Sindicato do Co-
mércio Varejista de Deriva-
dos de Petróleo do Estado 
de São Paulo), o acréscimo 
deve ser entre 4,6% e 4,8%.

O ministro destacou que 
o aumento é inferior à in-
flação, acrescentando que, 
de 2006 a 2012, o preço da 
gasolina subiu 6%. “É uma 
elevação modesta perto da-

quilo que aconteceu com o 
preço da gasolina, uma pe-
quena correção que não vai 
atrapalhar ninguém”, afir-
mou Mantega.

A Petrobras também 
anunciou o aumento no pre-
ço do óleo diesel, que será de 
5,4%. O Ministério  da Fazen-
da estima que a alta nos pre-
ços dos combustíveis terá um 
impacto de 0,16 ponto per-
centual na inflação oficial.

Para analistas, os reajus-
tes aliviam a situação da 
empresa, mas estão longe 
de resolver o problema da 

defasagem entre os preços 
dos combustíveis importa-
dos pela estatal e os cobra-
dos no mercado interno.

O ministro não quis an-
tecipar se ao longo do ano 
haverá um novo reajuste 
da gasolina, segundo infor-
mações da “Agência Brasil”. 
“Depende do preço inter-
nacional do petróleo e uma 
série de outros fatores. Não 
sou eu que defino isso”, dis-
se após participar ontem 
do Encontro Nacional de 
Novos Prefeitos e Prefeitas, 
em Brasília.  METRO

Reajuste. Para ministro, alta é ‘modesta’ e ‘não atrapalha ninguém’. 
Reajuste deve ter impacto de 0,16 ponto percentual na inflação

Preço da 
gasolina subirá 
4% no posto, 
diz governo

Percentual de etanol 
vai aumentar em maio
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Civis lutam 
contra ataques 
a mulheres
Dois anos depois da revolu-
ção no Egito, os protestos vol-
taram à Praça Tahrir, no Cai-
ro, e, com eles, a praga dos 
abusos sexuais contra mu-
lheres. Em janeiro, foram 25 
ataques. Agora, as mulheres 
egípcias estão revidando, por 
meio de grupos civis capazes  
de fornecer a proteção que a 
polícia não consegue dar.

“Queremos criar um es-
paço seguro para que elas 
protestem”, diz Salma, fun-
dadora do Bodyguard Tahrir 
(Guarda-costas Tahrir). “Nós 
temos voluntários para pa-
trulhar a praça nas manifes-
tações de sexta-feira. Se eles 
observam um ataque, con-
seguem intervir e levar a 
menina para um lugar segu-
ro”, explicou ao Metro.

O “Bodyguard Tahrir” 

foi criado por um grupo de 
amigas, em resposta ao cres-
cente número de mulheres 
que se recusam a participar 
de protestos por medo de 
agressão sexual. Elas cria-
ram uma conta no Twitter 
para a denúncia de agres-
sões (@TahrirBodyguard).

O grupo tem 300 voluntá-
rios ativos, em aliança com 
organizações semelhantes. 

Há sinais de que as ações es-
tão tendo um impacto, ape-
sar de cerca de 80% dos egíp-
cios acreditarem que os 
abusos são culpa da vítima.

“Eles estão fazendo a di-
ferença, porque levam as ví-
timas a pedir ajuda psicoló-
gica e médica”, afirma Farah 
Shash, pesquisador do El-Na-
deem Center, no Cairo. 

Mas Shash acredita que 
o governo está resistindo a 
qualquer progresso. “Nós ve-
mos um padrão nos ataques 
e sabemos que são organi-
zados. Não podemos dizer 
quem exatamente está por 
trás deles, mas, recusando-se 
a tomar medidas, o Ministério 
do Interior está implicitamen-
te apoiando-os.” O Ministério 
não pôde ser contatado para 
comentar.  METRO INTERNACIONAL

Egito. Elas são vítimas sistemáticas de abusos sexuais. Diante da 
inércia da polícia, organizações tentam impedir os assaltos

Voluntários em patrulha na Praça 
Tahrir | SARAH SIRGANY/DIVULGAÇÃO

Público feminino no aniversário da revolução, na última sexta-feira | MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

Bichano no 21º Cat Show, 
na Grécia | JOHN KOLESIDIS/REUTERS

Fofos, adoráveis e... assassi-
nos. Um relatório chocante 
do Smithsonian Conserva-
tion Biology Institute, dos 
Estados Unidos, constatou 
que os gatos matam muito 
mais bichos do que se acre-
ditava anteriormente. Nos 
EUA, seu potencial genoci-
da é de 20 bilhões de aves 
e 4 milhões de mamíferos 
por ano.

O líder da pesquisa, 
Scott Lost, explicou ao Me-
tro que a maioria dos ata-
ques (69%) são praticados 
por bichanos que não são 
de estimação (gatos de fa-
zenda e gatos selvagens, 
por exemplo).

“Não há predadores na-
tivos comparáveis aos ga-

tos. Eles representam uma 
ameaça à vida selvagem”, 
disse. Segundo Lost, são 
necessários outros estu-
dos para determinar as es-
pécies mais ameaçadas. 

 METRO INTERNACIONAL

Pesquisa. Gatos são uma 
ameaça à vida selvagem

Com dificuldade para fa-
lar e para andar, a ex-depu-
tada Gabrielle Giffords foi 
ao Capitólio pedir agilida-
de na aprovação de uma lei 
que aumente o controle so-
bre as armas no país.

“Falar é difícil, mas eu pre-
ciso dizer uma coisa impor-
tante. Crianças demais estão 

morrendo. Temos de fazer al-
go”, apelou. Gabrielle sofreu 
um atentado em 2011 e ainda 
se recupera das sequelas. Seis 
pessoas morreram na ação.

O depoimento da ex-depu-
tada foi uma supresa. Os legis-
ladores começaram a discutir 
ontem o aperto das restrições 
para armas nos EUA.  METRO

EUA. Ex-deputada apela 
por controle de armas

Gabrielle, que foi baleada, ao lado do marido | LARRY DOWNING/REUTERS

Em Jerusalém, cresceu a procura por máscaras de gás | RONEN ZVULUN/REUTERS

Israel faz ataque à 
fronteira da Síria
Pela primeira vez em cin-
co anos, a força aérea de 
Israel (tecnicamente em 
guerra com a Síria) lan-
çou bombas sobre um al-
vo no país árabe. Segun-
do a agência estatal Sana, 
aviões israelenses “viola-
ram nosso espaço aéreo e 
atacaram diretamente um 
centro de pesquisa científi-
ca”. O bombardeio ocorreu 
em uma região próxima à 
fronteira da Síria com o Lí-
bano, perto de Damasco.

As Forças Armadas da 
Síria afirmaram que o ata-
que resultou em danos sig-
nificativos ao prédio. Dois 
trabalhadores morreram e 
cinco ficaram feridos. Se-

gundo o jornal israelense 
“Haaretz”, o bombardeio 
foi feito para impedir que 
armas estratégicas fossem 
enviadas pelo regime sírio 
ao grupo radical libanês 
Hezbollah.

Há alguns dias, uma au-
toridade israelense alertou 
para o risco de uma ação 
caso houvesse indícios de 
que a Síria está perdendo o 
controle sobre seu arsenal 
de armas químicas.  METRO

Parlamento 
aprova 
maconha 
terapêutica
Deputados da Repúbli-
ca Tcheca aprovaram o 
uso medicinal da maco-
nha, para tratamento 
de doenças como o cân-
cer, o Mal de Parkin-
son e a esclerose múl-
tipla. Por enquanto, a 
erva será importada 
de Israel e da Holanda. 
Mais tarde, será planta-
da por companhias es-
pecializadas. O uso de-
verá ser prescrito por 
médicos. O projeto se-
gue agora para sanção 
do presidente. 

 METRO

Tropas 
francesas e 
malienses 
tomam Kidal
Os soldados que lutam 
contra radicais islâmi-
cos no norte do Mali 
conseguiram retomar 
o controle do aeropor-
to da cidade de Kidal, 
a terceira maior da re-
gião. Segundo os mili-
tares, os insurgentes 
não ofereceram resis-
tência. O ministério de 
Relações Exteriores da 
França pediu que o go-
verno do Mali estabele-
ça diálogo com grupos 
armados não terroris-
tas que reclamam inde-
pendência.  METRO

África

República Tcheca
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Álbum novo

The Strokes
A banda anunciou em seu 

site oficial para o dia 26 
de março o lançamento 

de seu quinto disco, 
“Comedown Machine”. O 
primeiro single, “All The 

Time”, será disponibilizado 
para dowload no dia 19 de 

fevereiro.   

Filme ambientado nos anos 1940 sofreu cortes após tiroteio nos EUA | DIVULGAÇÃO

Os recentes episódios de ti-
roteios nos Estados Unidos – 
mais notadamente a invasão 
a uma sala de cinema no Co-
lorado, em julho do ano pas-
sado, e o massacre em uma 
escola em Connecticut pou-
co antes do Natal – chamou 
mais uma vez a atenção em 
torno da violência na cultu-
ra pop. Afinal, uma questão 
como essa não passa batido 
pelo lançamentos de alguns 
potenciais blockbusters.

Um filme diretamente en-
volvido com uma tragédia 
recente é “Caça aos Gângs-
teres”, que estreia amanhã, 
sobre membros da polícia 
entrando em guerra com um 
implacável criminoso na Los 
Angeles dos anos 1940. Ori-
ginalmente, o filme tinha 
uma cena em que mafiosos 
abriam fogo em uma sala de 
cinema lotada. A semelhança 
com a situação vivida em Au-
rora, no Colorado, fez o estú-
dio Warner Bros. decidir ra-
pidamente cortar a cena e 
adiar o lançamento do filme. 
“Foi uma tragédia inenarrá-
vel. Em respeito às famílias 
das vítimas, refilmamos a se-
quência e estou orgulhoso de 
termos feito assim”, diz o di-
retor Ruben Fleischer.

Enquanto diretores e 
produtores se mostram cau-
telosos com suas declara-
ções, os astros dos filmes es-
tão mais dispostos a abrir 
o bico a respeito do assun-
to. Para o astro de “Caça aos 
Gângsteres”, Josh Brolin, 
conectar a violência da te-
la com a da vida real é uma 
simplificação equivocada. 
“É preciso olhar para o to-
do das coisas de um ponto 
de vista universal. Há video-
games, há remédios contro-
lados, há subempregos, há 
pais ausentes. Tem a CNN, 
que faz brilhar na tela tu-
do o que há de pior e que 
não é necessariamente o 
que há de mais heroico. En-
tão, há vários fatores distin-
tos. Sempre houve violência 
em filmes e sempre have-
rá. Será sempre um misté-
rio saber se isso provoca um 
surto psicótico em alguém 
disposto a colocar  em práti-
ca todos os seus piores pen-
samentos”, afirma ele.

Arnold Schwarzenegger, 
que acaba de voltar aos ci-
nemas com o violento “O 
Último Desafio, concorda 
que transformar entreteni-
mento em bode expiatório é 
um erro. “São duas questões 

diferentes. Isso é entreteni-
mento. A outra coisa é uma 
tragédia além da imagina-
ção e séria o suficiente pa-
ra ser uma preocupação de 
verdade”, diz ele, referen-
do-se ao tiroteio de Connec-
ticut. O ex-governador da 
Califórnia, que não costu-
ma fugir de assuntos quen-
tes, identifica  vários pontos 
que mereceriam atenção. 
“Como podemos lidar me-
lhor com leis sobre armas? 
Se há alguma brecha, há um 
problema, e é preciso que 
ela seja analisada”, diz ele. 

“Enquanto sociedade es-
tamos também lidando com 
problemas mentais da manei-
ra certa? Nos EUA, não é pos-
sível prender alguém apenas 
por agir de forma estranha. 
O que fazemos quando en-
contramos alguém realmen-
te instável? Tudo precisa ser 
analisado, sem pedras ao ven-
to. Nós devemos isso à popu-
lação, e acho que é isso que 
deve ser feito antes de tornar 
esse fato em algo político.”

Estreia amanhã. Com lançamento previsto para o meio do ano passado, 
‘Caça aos Gângsteres’ acabou adiado por conter cenas de tiroteio tal 
como ocorreu em um cinema dos EUA em 2012. Atores e produtores 
comentam impacto de cenas truculentas em filmes na vida real

Cinema 
violento 
gera 
violência?

NED
EHRBAR 
METRO INTERNACIONAL

“Sempre houve violência 
em filmes e sempre 
haverá. Será sempre um 
mistério saber se isso 
vai provocar um surto 
psicótico em alguém.”  
JOSH BROLIN, ATOR

“Uma coisa é o 
entretenimento. Outra 
é uma tragédia séria o 
suficiente para ser uma 
preocupação de verdade.”
ARNOLD SCHWARZENEGGER, ATOR
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 Para falar com a redação: 
leitor.rj@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Metro web

Metro Pergunta

 Siga o Metro 
no Twitter: 

@jornal_metroRJ

Leitor fala

@WTarcisio
Vai mesmo, só espero que aumente 
a consciência das pessoas que mais 
causam acidentes - os alcoólatras.

@CharlieM
Tomara que sim, beber e dirigir é 
uma péssima ideia e a Lei Seca com 
certeza já salvou muitas vidas.

@gutonavarro69
Acredito que sim. Tem que haver 
tolerância zero mesmo, e prisão 
para motoristas irresponsáveis.

Barulho insuportável
Moro na rua Pinheiro Machado, em La-
ranjeiras, e peço que as autoridades fa-
çam algo para aliviar a poluição sonora 
causada pelos constantes engarrafamen-
tos. É um barulho ensurdecedor, que in-
comoda muito, principalmente os ido-
sos. A solução ideal, ao meu ver, seria 
ter mais ordem no trânsito, buscando 
vias alternativas para quem sai do túnel 
Santa Bárbara e segue em direcção à zo-
na sul. Por favor, os moradores de Laran-
jeiras merecem mais qualidade de vida.
SUELY CHAVES - LARANJEIRAS, RJ

Falta de luz 
A Light precisa tomar sérias providências 
sobre essas constantes quedas de luz na 
Ilha do Governador. É um absurdo che-
gar em casa após um longo e cansativo 
dia de trabalho e não ter luz. Nos dias de 
calor, fica ainda mais insuportável não 
poder ter ao menos um ventilador liga-
do. Isso é uma tremenda falta de respeito 
com os moradores. Duvido que na casa 
do dono da Light falte luz desse jeito! 
MARCOS COSTA – ILHA DO GOVERNADOR, RJ

Contran divulgou na 
terça a resolução com as 
novas regras da Lei Seca. 
Você acha que essa 
intensificação vai 
diminuir os acidentes?

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Horóscopo

 Áries (21/3 a 20/4) Deixe o mundo lhe mostrar os caminhos a 
seguir, as pessoas que estão ao seu redor poderão lhe dar novas 
opções para você avaliar, faça tudo com muita calma.

 Touro (21/4 a 20/5) Chaves do sucesso nas suas mãos, mas 
será preciso passar pelo crivo dos outros antes que você realize o 
que deseja. Negocie e renegocie até tudo ficar certo.

Gêmeos (21/5 a 20/6) Troque o discurso, você precisa se 
atualizar e deixar algumas opiniões de lado para poder se entro-
sar melhor com as pessoas, elas poderão lhe abrir portas.

 Câncer (21/6 a 22/7) Busque nas suas crenças forças para se 
purificar e mudar o seu interior. Antigas atitudes e negócios que 
não lhe trazem retorno podem ser deixados de lado.

Leão (23/7 a 22/8) Relacionamentos em alta, dia de encontrar 
pessoas interessantes e colocar muito mais paixão na sua vida. 
Mente mais aberta para lidar melhor com as pessoas.

Virgem (23/8 a 22/9) Evite ir com muita sede ao pote, as coi-
sas podem ter mudado um pouco sem que você tenha percebido. 
Analise a situação e compartilhe as possíveis soluções.

Libra (23/9 a 22/10) As pessoas podem não estar totalmente 
preparadas para assimilar tudo o que você tem para passar para 
elas, tenha paciência e espere elas se acomodarem.

Escorpião (23/10 a 21/11) Dia de se adequar melhor a no-
vas realidades e propostas feitas pelos outros, será preciso interagir 
mais com as pessoas e se modificar quando necessário..

Sagitário (22/11 a 21/12) Bom dia para realizar conciliações e 
para apoiar as pessoas que estão fazendo a coisa certa. Você está 
mais generoso e querendo que as pessoas se entendam.

Capricórnio (22/12 a 20/1) Seus relacionamentos estão mais 
exigentes e será preciso modificar algumas coisas na sua rotina ou 
nas suas atitudes para entrar em equilíbrio com os outros.

Aquário (21/1 a 19/2) Deixe a iniciativa um pouco de lado e 
ouça os outros. Trate de se enturmar mais e deixar que a vontade 
do grupo leve você para situações mais favoráveis. 

Peixes (20/2 a 20/3) Liderança em situações nas quais as pes-
soas precisam de mais motivação e esperanças. Bom momento 
para formar grupos e influenciar as pessoas ao seu redor.

 Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Barrado no 
Super Bowl

Não basta ter dinheiro e 
criatividade. Foi esse o reca-
do enviado a um site pornô  
que elaborou uma bela pe-
ça publicitária para ser vei-
culada no Super Bowl. O 
evento, a final do campeo-
nato de futebol americano, 
é o mais assistido dos Esta-
dos Unidos. No ano passado, 
foram mais de 111 milhões 
de espectadores.

No vídeo concebido pelo 
Pornhub, um casal de idosos 
se senta em um banco, com 
vista para um parque cober-
to de neve. Os dois se olham 
apaixonadamente, ao som 
de um piano. E a mensagem 
termina aí, sem qualquer 
menção ao que o internauta 
pode encontrar no site.

Ainda assim, a graciosi-
dade da peça não conven-
ceu os organizadores do Su-
per Bowl, que barraram sua 
veiculação. O Pornhub deci-
diu, então, publicar o vídeo 
no YouTube e fazer uma en-
quete: a propaganda deve-
ria ser exibida na televisão?

Com a repercussão do ca-
so, o site conseguiu o que 
queria: visibilidade.  METRO

Censura. Site pornô bem que tentou fazer 
um comercial bonitinho, mas organizadores 
do evento não permitiram sua veiculação

Playmobil no smartphone
Quem sente saudade dos bonecos Playmobil pode brincar com 
um aplicativo gratuito que acaba de chegar ao país. Com o 
“Playmobil Pirates” (disponível para iOS e Android), o usuário 
leva os bonecos para aventuras 3D em alto-mar. |  DIVULGAÇÃO

US$ 4 mi
é o valor de um anúncio de 30 
segundos no intervalo do Super 
Bowl. A partida está marcada 
para o próximo domingo.
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Muitos dos frequentadores 
da praia de Ipanema não 
imaginam, quando olham 
para o horizonte e avistam 
as ilhas Cagarras, 5 km à 
frente, o quanto de beleza 
e biodiversidade estão re-
unidas naquele arquipéla-
go. Um pouco dessa rique-
za, como a fauna e flora do 
lugar, pode ser admirada na 
“II Exposição Interativa so-
bre o Monumento Natural 
das Ilhas Cagarras” (MoNa 
Cagarras), organizada pelo 
Projeto Ilhas do Rio, em car-
taz no Forte de Copacabana.

Estão em exibição 100 fo-
tos inéditas do santuário eco-
lógico, que concentra mais de 
170 espécies de flores e plan-
tas. As imagens raras foram 
registradas por biólogos do 
Projeto Ilhas do Rio, durante 

saídas em campo. 
Os visitantes também te-

rão a chance de observar de-
zenas de amostras de dife-
rentes espécies de flores e 
plantas. Além de animais ma-
rinhos e terrestres que fazem 
parte do ecossistema do Mo-
Na Cagarras. Entre elas, algu-
mas inéditas para a ciência, 
como uma perereca endê-
mica nunca antes registrada. 
Ainda haverá sessões diárias 
de vídeos do projeto e do do-
cumentário “Ilhas cagarras – 
Monumento Carioca”.  

 METRO RIO

No Forte de Copacabana 
(Praça Cel. Eugênio Franco, Co-
pacabana. Tel.: 2521-1032). De 
hoje até domingo, das 10h às 
18h. R$ 6 (entrada do Forte). 
Exposição: entrada gratuita.

Exposição. Imagens raras, feitas por biólogos, além de vídeos e amostras das ricas fauna 
e flora do santuário ecológico em Ipanema, estão reunidas no Forte de Copacabana

Fragatas são algumas das espécies de aves do santuário  | DIVULGAÇÃO/ FERNANDO TORRES

Beleza das ilhas 
Cagarras em foco

Foi por se enganar e pegar 
um ônibus errado que Lou-
rena Aguiar, 19 anos, criou 
“Olhar Passageiro”, série fo-
tográfica que ela apresenta 
na mostra “Cabimento”, que 
abre hoje e segue até sábado, 
no Oi Futuro de Ipanema.  

Durante o passeio, Loure-
na fotografou passageiros do 
coletivo e pessoas que anda-
vam nas ruas, vistas pela ja-
nela. Ela é uma das 76 jovens 
que se formam na Oi Kabum!, 
escola de arte e tecnologia do 
Oi Futuro, no início deste ano. 

A mostra reúne 22 traba-
lhos entre fotografias, vídeos 

e design. “Cada vez mais, a 
exposição de fim de curso ser-
ve como plataforma de lança-
mento de novos profissionais 
da arte e tecnologia”, destaca 
Paola Scampini, diretora de 
Educação do Oi Futuro. 

A programação de abertu-
ra inclui o debate “Outros Ca-
bimentos”, sobre inovações 
em fotografia e audiovisual. 

 METRO RIO

No Oi Futuro Ipanema (rua Vis-
conde de Pirajá, 54, Ipanema. 
Tel.: 3131-9399). Hoje e amanhã, 
das 18h às 21h. Sábado, das 16h 
às 21h. Grátis. Livre.

Mostra. Jovens talentos 
exibem sua arte múltipla

Foto da série “Olhar Passageiro” faz parte da mostra | DIVULGAÇÃO/ LOURENA AGUIAR

Paisagem subaquática do coral baba-de-boi | DIVULGAÇÃO/ ATHILA BERTONCINI
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Em cartaz, a Copa-2014

GALERIA DE 

CARTAZES 

DAS COPAS

Mundial de Futebol. Fifa divulga no Rio 
o pôster oficial da competição no Brasil. 
Disputa começa em 12 de junho
Depois de ter definido se-
des, mascote, bola e car-
tazes das cidades que vão 
receber as partidas, a Co-
pa do Mundo de 2014 co-
nheceu ontem, no Rio de 
Janeiro, seu pôster oficial.

Divulgada pela Fifa, a 
imagem mostra um ma-
pa estilizado do Brasil. O 
pôster foi produzido pela 
agência brasileira Crama, 
que venceu a concorrên-
cia e teve a arte escolhi-
da por uma comissão for-
mada pelo secretário-geral 
da Fifa, Jérôme Valcke, o 
presidente do COL (Comi-
tê Organizador Local) e 
da CBF, José Maria Marin, 
pela ministra da Cultura, 
Marta Suplicy, pelo artista 

plástico Romero Britto e 
pelos ex-jogadores Ronal-
do e Bebeto.

O Fenômeno, um dos 
embaixadores do Mun-
dial, minimizou a ques-
tão do atraso nas obras 
de alguns estádios. “Es-
te é o momento de todos 
se unirem, inclusive a im-
prensa. O povo brasilei-
ro não está preocupado 
com atraso (das obras pro-
metidas para o Mundial). 
O povo brasileiro preci-
sa de alegria”, declarou 
o ex-camisa 9 da Seleção 
Brasileira.

Bebeto, Carlos Alberto 
Torres, Amarildo, Zagallo 
e Marta também vão ser 
embaixadores.  METRO

‘É coisa 
de amador’
Nunca vi nada mais 
horroroso. Essas perni-
nhas tocando a bolinha 
parecem coisa de fute-
bol feminino. É indes-
critível, coisa de ama-
dor. O tipo de letra é 
feio. Está tudo muito 
mal. Não é uma visão 
forte do futebol.

Eu não sei quem 
fez, mas eu esperava 
coisa melhor. É flor-
zinha, passarinho… é 
indescritível.

GUSTAVO ROSA
Artista plástico

Análise

Seleção

Felipão
O técnico da Seleção 

Brasileira já tem desafio 
marcado para depois da 
Copa das Confederações. 
A CBF confirmou ontem 
que o Brasil enfrentará

a Suíça, em partida 
amista, em 14 de agosto, 

na casa do adversário.
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GRUPO A

P V GP SG

1º VASCO 09 03 11 07
2º BOTAFOGO 08 02 08 07
3º MADUREIRA 08 02 05 02
4º FRIBURGUENSE 07 02 08 01
5º VOLTA REDONDA 04 01 04 01
6º NOVA IGUAÇU 03 01 04 00
7º OLARIA 01 00 01 -4
8º QUISSAMÃ 01 00 00 -5

GRUPO B

P V GP SG

1º FLUMINENSE 08 02 08 04
2º FLAMENGO 07 02 04 03
3º AUDAX-RJ 07 02 05 -2
4º BANGU 04 01 03 01
5º BOAVISTA 04 01 02 -3

6º MACAÉ 03 01 06 -3
7º RESENDE 02 00 03 -2
8º D. DE CAXIAS 00 00 01 -7

CLASSIFICAÇÃO

Taça 
Guanabara

 Classificados para a semifinal

Carioca-2013 
4ª rodada

ONTEM
MADUREIRA 2 X 1 MACAÉ

QUISSAMÃ 0 X 1 BOAVISTA

AUDAX-RJ 0 X 4 BOTAFOGO

FLUMINENSE 2 X 2 FRIBURGUENSE

HOJE

 17H BANGU X NOVA IGUAÇU

19H30 D. CAXIAS X OLARIA

19H30 VASCO X FLAMENGO

20H V. REDONDA X RESENDE

Em jogo bastante movimen-
tado e com muitas chances 
de gol desperdiçadas dos 
dois lados, Real Madrid e 
Barcelona empataram em 1 
a 1, ontem, no Santiago Ber-
nabéu, em Madri, pela par-
tida de ida das semifinais da 
Copa do Rei.

O confronto de volta será 
dia 6 de fevereiro, no Camp 
Nou, em Barcelona. Os do-
nos da casa dependerão ape-
nas de um empate por 0 a 
0 para ir à final, enquanto 
o clube merengue precisa 
da vitória ou de um empate 
acima de 2 a 2. 

O meia Fábregas marcou 
para os catalães no início do 
segundo tempo, após passe  
perfeito do argentino Lio-
nel Messi. O zagueiro fran-
cês Varane, um dos melho-
re em campo, empatou para 
o time da capital, de cabeça, 
após ótimo cruzamento do 
alemão Özil, aos 35 minutos 
da segunda etapa.  METRO RIO

Copa do Rei. 
Real e Barça 
só empatam

Ainda “montando” os times 
para a temporada, Flamen-
go e Vasco se enfrentam pe-
la primeira vez no ano, hoje, 
às 19h30, no Engenhão, pela 
4ª rodada da Taça Guanabara. 

Para o cruzmaltino, líder 
do Grupo A, e único time com 
100% de aproveitamento na 
competição (9 pontos em três 
jogos), a vitória pode signifi-
car a vaga antecipada para as 
semifinais do torneio. 

Segundo colocado no Gru-
po B, com 7 pontos, o Fla vem 
de uma vitória sofrida sobre o 
Volta Redonda, com o gol sal-
vador de Hernane, aos 48 mi-
nutos do segundo tempo. 

O técnico Dorival Júnior 

confirmou o ataque com Ra-
finha, Nixon e Hernane. Cle-
ber Santana pode começar no 
meio. Gaúcho, comandante 
do Vasco, não poderá contar 
com o meia Carlos Alberto, 
com dores musculares. Tenó-
rio começa no banco.

Philippe Coutinho
Philippe Coutinho, Interna-
zionale e Liverpool chegaram 
a um acordo, ontem,  e o ti-
me inglês anunciou a contra-
tação do ex-vascaíno. O valor 
da transação seria de cerca de 
R$ 37 milhões. O Vasco, clube 
formador do jogador, terá di-
reito a receber R$ 1,3 milhão. 

 METRO RIO

Classificação. Com boas campanhas na Taça Guanabara, Vasco e Flamengo se enfrentam às 19h30, no Engenhão. Time 
da Colina pode garantir vaga antecipadamente para as semifinais. Dedé completa 150 jogos com a camisa cruzmaltina

Dedé completa 150 jogos com a camisa do Vasco, hoje | MARCELO SADIO/DIVULGAÇÃO

Clássico de invictos

• Gols. Lodeiro aos 21’ e 
Fellype Gabriel aos 34’ do 1º 
tempo; Bruno Mendes aos 
2’ e Bolívar aos 10’ do 2º.

• Estádio. Moça Bonita, Bangu

0 4
AUDAX-RJ BOTAFOGO

 Felipe; Léo Moura, 
Renato Santos, 
González e João Paulo; 

Cáceres, Ibson (Cleber Santana) e 
Elias; Rafinha, Nixon e Hernane 
Técnico: Dorival Jr.

Alessandro; Abuda, 
Dedé, André e Wendel; 
Fillipe Soutto, Pedro 

Ken, Jhon Cley e Bernardo; Eder 
Luis e Leonardo. 
Técnico: Gaúcho

VASCO

FLAMENGO

•  Estádio. Engenhão
• Horário. 19h30
• Transmissão. Rádio 

Bradesco Esportes FM (91,1)

O Fluminense esbarrou nas 
boas defesas do goleiro Adil-
son e só empatou com o Fri-
burguense por 2 a 2, ontem, 
no Engenhão, pela quarta ro-
dada da Taça Guanabara. 

O atual campeão estadual 
e brasileiro, chegou a estar 
perdendo por 2 a 0 – gols de 
Jorge Luiz e Ziquinha –, mas 
igualou o placar com Marcos 
Junior e Anderson. Fred en-
trou no 2º tempo e coman-
dou a ração, apesar de não ter 

marcado. Líder do Grupo B, 
o Flu pode ser superado pelo 
Flamengo, hoje. Sábado, o tri-
color enfrenta o Quissamã, às 
19h30, em Macaé.  METRO RIO

Marcos Junior iniciou a reação do Flu 
no Engenhão | NELSON PEREZ/DIVULGAÇÃO

Sufoco. Flu sai perdendo 
por 2 a 0, mas consegue o 
empate no Engenhão

FLUMINENSE FRIBURGUENSE

2 2

Diante de pouco mais de 
mil pessoas, o Botafogo jo-
gou bem, impôs sua supe-
rioridade técnica e goleou o 
Audax-RJ, por 4 a 0, ontem, 
em Moça Bonita, em Bangu, 
pela quarta rodada da Taça 
Guanabara. 

Nas últimas rodadas, o 
técnico Oswaldo de Olivei-

ra sofreu com vaias e insul-
tos. E, ontem, respondeu a 
um torcedor na arquibanca-
da e teve de ser contido por 
Fellype Gabriel.  METRO RIO

Bruno Mendes marcou o terceiro gol
alvinegro, ontem | SATIRO SODRÉ/AGIF

Goleada. Botafogo arrasa 
rival e Oswaldo de Oliveira 
discute com torcedor

Após vencer por 5 a 0, no Mo-
rumbi, semana passada, o São 
Paulo foi derrotado pelo Bolí-
var, por 4 a 3, ontem, em La 
Paz, mas ainda assim se classi-
ficou para a chave 3 da Liber-
tadores, que tem ainda Atlé-
tico-MG, Arsenal de Sarandí 
(ARG) e The Strongest (BOL). 
O tricolor enfrenta o Galo, dia 
13, em Belo Horizonte.

Em Porto Alegre, o Grêmio 
derrotou o a LDU por 1 a 0 – 
gol de Elano –, devolvendo 
a derrota sofrida em Quito, 
semana passada. Nos pênal-
tis, venceu por 5 a 4. No mo-
mento do gol, o alambrado 
do novo estádio do Grêmio 
cedeu e deixou oito torcedo-
res feridos.  METRO RIO

Libertadores. 
São Paulo e 
Grêmio 
avançam
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